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????????????????????????
Vad händer i Endre
(Datum och tider att skriva in i almanackan

* 18 sept.

Endre IF och Endre IF Ungdom årsmöte
i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna!

* 23 okt.

Campanakören gör mässan ”Skrik – för livet” i
Roma kyrka kl.19.00 med orkester.
Se annons i bladet.

* 12 nov.

Den sedvanliga syföreningsauktionen i
Endre bygdegård börjar kl.14.00 med
kaffekalas och lotterier. Sedan ropar vi in
broderier, bakverk m.m.
OBS! Ny tid och tidigarelagt datum!!!!!

* 19 nov.

Höstmarknad i Endre bygdegård kl.10-15
Kom och fynda till bra priser!
Se annons i bladet.
OBS! Ny tid och senarelagt datum!!!!!

* 27 nov.

1:a adventsfirande i Endre kyrka kl.18.00
tillsammans med Campanakören.
Därefter bjuder Röda Korset in till
adventskaffe i bygdegården.
(Se predikoturerna)

* 26 dec.

Campankörens julkonsert.
Se predikoturerna vilken
kyrka och tid.

2.

Spelprogram för hemmamatcherna
2011-2012 i Södervärnshallen.
Endre IF möter följande lag:

Lörd. 24 sept.

Kl. 17.00

Huddinge IK

Lörd.

12 nov.

kl. 17.00

KAIS Mora IF

Sönd.

13 nov.

kl. 13.00

IBF Falun

Lörd.

17 dec.

kl. 17.00

IKSU

Sönd.

18 dec.

kl. 13.00

IBK Dalen

2012
Lörd.

14 jan.

kl. 13.00

Sala Silverstaden IBK

Sönd.

15 jan.

kl. 13.00

Rönnby IBK

Lörd.

21 jan.

kl. 17.00

Täby IS IBK

Sönd.

22 jan.

kl. 13.00

Djurgården IF IBK

Lörd.

11 febr.

kl. 17.00

Örebro SK IBK

Sönd.

12 febr.

kl. 13.00

Karlstad IBF

Lörd.

25 febr.

kl. 17.00

Pixbo Wallenstam IBK

Sönd.

26 febr.

kl. 13.00

Jönköping IK

Tider och dagar kan ev. ändras efter tryckning av Endrebladet.
Kolla i dagspressen efter våra annonser!!
Kom och heja fram våra tjejer i Elitserien!

3.

Bredband i Endre med optisk fiber 2012
Vi är en grupp i Hejdeby, Endre, Barlingbo och Ekeby som arbetar
för att få till ett bredbandsnät av optisk fiber, vi kallar oss HEBEFiber. Ni har alla fått info i brevlådorna samt att vi har haft några
infomöten i Endre Bygdegård.
Det vanliga telefonnätet med kopparledningar kommer läggas ned
inom några år och formellt ersättas av mobila tjänster för både
telefoni och internet. Det mobila nätet är b la konstruerat för
stadsmiljö och kräver korta avstånd mellan masterna vilket vi på
landbygden varken kommer få eller vill ha, och därför kommer det
mobila nätet aldrig bli fullvärdigt alternativ till optisk fiber.
Tidplanen som vi satt är att hösten 2011 skall användas för
bildande av förening, avtal med intresserade, projektering och
upphandling av entreprenör. Byggande är tänkt att ske under
2012.
Dagsläget ser ut så att ca 170 av 421 fastigheter har svarat att de
är intresserade, ca 22 har svarat vet ej, ca 3 har svarat nej samt ca
220 har ej svarat. Detta ger att ca 40% har svarat ja. Uppdelat per
socken är det ca 55% i Hejdeby och Endre, 29% i Barlingbo och
21% i Ekeby.
Vår ambition är fortfarande att nå upp till minst 75%, Hejde-Väte
kom ju upp till 94%! Investeringskostnaden beror på hur många
som delar på kakan, därför måste alla vara med! Vi kommer
arrangera nya infomöten för de boende i Barlingbo och Ekeby för
att få till bättre uppslutning.
Vi anser därför att vi behöver mer tid till värvning och information
och ställer därför in det utlovade mötet den 22 augusti då
föreningen skulle bildas. Vi återkommer med ny tid.
4.

Du som vet med dig att du inte har anmält hur du står i
frågan, hör av dig till oss med namn, adress,
fastighetsbeteckning, telefon och e-postadress. Du kan mejla
till info@hebefiber.se eller ringa någon av oss, du hittar
kontaktuppgifter på www.hebefiber.se. Vi vill ha in svar
från alla, "intresserad", "Vet ej", alt "ej intresserad".
Prata även gärna med era grannar och vänner om detta och
kolla om de bara "glömt" att svara (ja, nej, vet ej), det
underlättar för oss att de kontaktar oss och att vi vet att de
har tagit ställning.
Arbetsgruppen för HEBE Fiber ekonomisk förening, bredband i
Hejdeby, Endre, Barlingbo och Ekeby
Per Vinberg
Ordförande för interimsstyrelsen HEBE Fiber ekonomisk
förening, bredband i Hejdeby, Endre, Barlingbo och Ekeby

Endre Stora Fjells 520, 621 77 Visby
Tfn 27 88 73, mobil 070-519 16 76
*************************************************’

Mässa med Campanakören
”Skrik – för livet”
23 oktober kl.19.00 i
Roma kyrka
Campanakören tillsammans med orkester,
kommer att framföra en mässa som heter
”Skrik – för livet”, där Ingemar Olsson har
skrivit all text och musik,.

5.

Höstmarknad
Du som nu känner att det är dags
för en liten marknad igen, nu har du chansen.

Lördagen den 19 november
ordnar Endre bygdegårdsförening
marknad i Endre bygdegård fr. kl.10.00
Vill du boka bord kontakta då:
Anna-Lena 26 15 45 el. 070-200 92 29
eller till
Gunilla Karlsson tel: 26 15 60
***************************************
Välkommen
till Lillåkre Present & Bröd AB
Vårt lilla familjeföretag består av Nicklas, Ingvor, Johannes och
Moa Lindblad. Detta företag har funnits sedan 1984.
Men vi köpte detta 1/5 2011.
Till vår hjälp har vi också Therese Fridlund.
Vi är ett gotländskt litet familjeföretag, med stor passion för sylt,
marmelad, saft och bröd tillverkning.
Vi köper in bär och frukt av Gotländska plockare och odlare i mån
av tillgång.
Våra produkter är kända för att vara bra presenter eller souvenirer
på Gotlands semestern. Vi bakar alla möjliga matbröd
surdegsbröd, surdegsknäcke, vallmokex extra goda kanelbullar
med smör.
Fr o m v.34 kommer det bara att finnas färskt bröd på lördagar
mellan kl.7.00 – 10.00
För beställning eller frågor, kontakta oss via e-mail:
info@lillakre.se
Det går även bra att ringa oss på telefon: 0498-31173.
6.

- Tänk vilken frihet att orientera
- Det är väl ingen frihet,
kontroller överallt.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Axels kompis skulle gifta sig.
Axel träffade den blivande
bruden och sa:
- Så bra att han träffade dig.
Förr hade han sällskap med
en jätttekorkad blondin. Jag
undrar förresten var hon
blev av?
- Jag färgade håret!
***********************
- Pappa, hur kan det vara att
**
jorden snurrar runt?
- Har du smakat på min
konjak igen!

Hissen i hyreshuset var trasig. Den
gamla damen som bodde fem
trappor upp fick hjälp med sina
tunga matkassar av en artig ung
man. Äntligen stod de utanför
hennes dörr.
- Röker du? sa damen.
- Jadå, sa den unge mannen
förhoppningsfullt.
- Det märks. Du har väldigt dålig
kondition!
****************************
- Nutidens ungdom har inte ett spår
av
hyfs.
- Jamen nyss reste sig ju ett barn och
lämnade dig sin plats i bussen.
- Jovisst, men ser du inte att min fru
fortfarande får stå?

Resor i höst.
* Ullared den 26-27/10. Fåtal platser kvar!!!
* Hjalmars Burlesque revy den 29-30/10. Fåtal platser kvar!!!

Information finns på hemsidan www.gaddsbuss.se
eller tel: 26 16 67.

7.

Glöm inte bort att du även kan läsa Endrebladet
på nätet. Endre socken har en egen hemsida med
adress: www.endre.nu
*******************************
Ansvarig utgivare för Endrebladet är:
Anna-Lena Svensson
Endre Hanes Kviar 314
621 77 Visby
Tel: 0498 - 26 15 45 eller 070-200 92 29
e-postadress: annalena.svensson@telia.com

************************************
Manusstopp till nästa Endreblad blir
den 10 jan. 2012!!!!!!!!!
Snälla ni var ute i god tid och skriv gärna något eget.
Det är kul att visa utåt att vi har mycket aktiviteter i
vår socken.

